Soprano ICE Platimum
Η λέιζερ αποτρίχωση γίνεται πιο γρήγορη, ασφαλής,
αποτελεσµατική και ανώδυνη από ποτέ. Προσφέρει
τέλειο αποτέλεσµα ανεξαρτήτως χρώµατος τρίχας και
τύπου δέρµατος. Εγκεκριµένο και για µαυρισµένο
δέρµα από τον ήλιο. Μπορεί λοιπόν να γίνει καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα το σύστηµα Platinum
ενσωµατώνει την αποκλειστική και πολυβραβευµένη “εν
κινήσει” µέθοδο αποτρίχωσης SHR, η οποία αυξάνει
σταδιακά τη θερµοκρασία του δέρµατος µέχρι να
καταστραφεί ο θύλακας της τρίχας, κάνοντας έτσι την
όλη διαδικασία ευχάριστη και ασφαλή.
LPG Endermologie
Η τεχνική προσώπου Endermolift επιτυγχάνει λείανση
ρυτίδων, σύσφιξη του περιγράµµατος και ανανέωση του
δέρµατος επανενεργοποιώντας τη φυσική διαδικασία
παραγωγής ινών κολλαγόνου και ελαστίνης, ενώ η
τεχνική σώµατος Lipomassage αδυνατίζει τα λιποκύτταρα, λειαίνει την κυτταρίτιδα, συσφίγγει το δέρµα και
σµιλεύει το σώµα, επαναδραστηριοποιώντας τη φυσική
διαδικασία απελευθέρωσης του λίπους.
Refit
Η θεραπεία Refit στηρίζεται στις Ραδιοσυχνότητες RF
τελευταίας τεχνολογίας που συνδυάζουν την Πολύ Πολική Ραδιοσυχνότητα, την Αναρρόφηση και το LED,
επιτυγχάνοντας έτσι αποτελεσµατική παραγωγή κολλαγόνου, λίφτινγκ και σύσφιξη προσώπου και µείωση
ρυτίδων και ανάπλαση δέρµατος.
Ultraformer III
Το σύστηµα Ultraforemer III χρησιµοποιεί τη τεχνολογία
Μίκρο & Μάκρο Εστιασµένων Υπερήχων M.M.F.U.
(πατενταρισµένη µέθοδος εστίασης και διοχέτευσης της
ενέργειας των υπερήχων) η οποία αποτελεί ότι πιο
σύγχρονο και επιστηµονικά αποδεδειγµένο για την
ανόρθωση και τη σύσφιξη του δέρµατος του προσώπου
και τη σύσφιξη και βελτίωση του περιγράµµατος του
σώµατος.
Dermafrac
Εξελιγµένη µέθοδος χωρίς πόνο εφαρµόζεται για θεραπείες αντιγήρανσης (ρυτίδες, σύσφιξη), ενυδάτωσης,
λεύκανσης και ακµής. Η θεραπεία ενδείκνυται για όλες
τις ηλικίες και κυρίως για ευαίσθητους και σκουρόχρωµους τύπους δέρµατος.
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Κέντρο Ιατρικής Αισθητικής

Το Femilift είναι η νέα σύγχρονη ελάχιστα επεµβατική θεραπεία ,
σύντοµη, ανώδυνη, απολύτως ασφαλής και δεν επηρεάζει
καθόλου την καθηµερινότητά σας. Η θεραπεία συσφίγγει τον
κόλπο, αναπλάθει και αποκαθιστά την αντοχή και την ελαστικότητα
του µετά τον τοκετό, βελτιώνει σηµαντικό το επίπεδο της σεξουαλικής ικανοποίησης, µειώνει την ακράτεια ούρων και τέλος αυξάνει
την τοπική αυτοάµυνα και την αιµάτωση της περιοχής αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά την κολπική ξηρότητα και τις υποτροπιάζουσες λοιµώξεις. Στο κέντρο Laser Beauty η θεραπεία πραγµατοποιείται από τη µαιευτήρα χειρουργό γυναικολόγο κα Μαυροµµάτη
Εύα.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

Ανώδυνη αποτρίχωση laser
Για όλους τους τύπους δέρµατος
Σύντοµη θεραπεία

Κέντρο Ιατρικής Αισθητικής

Αποδεδειγµένα ασφαλής
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LPG Endermologie

Πρόσωπο
Ρινοπλαστική
Βλεφαροπλαστική
Facelift
Ανόρθωση Λαιµού
Ωτοπλαστική
Σώµα & Στήθος
Ανόρθωση
Αυξητική
Μειωτική
Γυναικοµαστία
Κοιλιοπλαστική
Λιποαναρόφηση (EVL)
Λιπογλυπτική
Ανόρθωση µηρών - γλουτών
Μαζική απώλεια βάρους
Καρκίνοι δέρµατος
Σπίλοι - κύστες

